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 معايوت آمًزشی
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مامایی درمًرد کىترل عفًوت بیمارستاوی در  ي(داوشجًیان پرستاری KAPررسی آگاهی ، وگرش ي عملکرد )ب عىًان:

 2931داوشگاٌ علًم پزشکی قزيیه در سال
 

 

 

 

 

 

 

 

 احسان گريسی ، معصًمٍ خمسٍ مجریان طرح:مجری/

 مریم مومنیاستاد راهنما: 

 اکرم شاهرخیاستاد ناظر : 

 

 7/20/  02:تاریخ تصویب طرح

 02/0/23تاریخ پایان طرح:    

 



 
 چکیده پژوهش:

 

مي گيرود. عفًوتُايي  سرچطمٍ درماوي ي از مراكس بُداضتي بًدٌ عفًوي بيماريُاي مُمتريه جملٍ از بيمارستاوي َاي عفًوت زمینه:
 بستري زمان كٍ درمي ضًود  واميدٌ بيمارستاوي ايجاد مي ضًود، عفًوتُاي بيمارستان در بيمار ضدن بستري از پس ساعت 48كٍ
  .است وبًدٌ ويس كمًن ديرٌ در ي وداضتٍ يجًد ضدن

 ( داوطجًيان پرستاري با مامايي در مًرد كىترل عفًوت بيمارستاوي KAPتعييه  ميسان آگاَي ، وگرش ي عملكرد )  هدف:
ومًونٍ گينري بنٍ صنًر      بنًد ي  ابسار مًرد استفادٌ در مطالعٍ حاضر پرسطنىامٍ  مطالعٍ از وًع تًصيفي ي مقطعي بًد .  وًع روش ها:

كلينٍ تجسينٍ ي    منًرد پنهيَص انرار گردتىند.     8 -3ازترم  1392سرضماري اوجام ضد ، ي از تمام داوطجًيان پرستاري يمامايي درسال 
  در وظر گردتٍ ضد. >P  05/0سطح معىي دار  اوجام ضد .  SPSS. V.21  آماریورم ادسار تحليل َاي آماري با استفادٌ از 

 
 ها:یافته

بًد ، ميسان مياوگيه  3.77 ±22.88وفر مرد بًدود . مياوگيه سىي داوطجًيان  39وفر زن ي  113داوطجًي ضركت كىىدٌ   152بيه  از
. بيه رضتٍ تحصيلي ي بًد  83/46±91/5ي مياوگيه عملكرد  8/19±87/3بًد ي مياوگيه وگرش   38/6± 76/1آگاَي داوطجًيان 

آماري معىي داري يادت ضد؛ بطًريكٍ مياوگيه عملكرد داوطجًيان مامايي وسبت بٍ پرستاري مياوگيه عملكرد داوطجًيان ارتباط 
 (.>026/0Pباالتر بًد)

 
 گیری:نتیجه

ًبی در مجمًع یافتٍ َا وشان دادود کٍ داوشجًیان پرستاری ي مامایی در زمیىٍ کىترل عفًوت بیمارستاوی از آگاَی، وگرش ي عملکرد وسبتاً مطل

با تًجٍ بٍ حساسیت مًضًع کىترل عفًوت بیمارستاوی، آمًزش فعاالوٍ ي پًیای راَبردَای کىترل عفًوت بیمارستاوی برخًردارود؛ با ایه يجًد 

 در طًل ديرٌ تحصیلی بسیار حائس اَمیت می باشد.

 

 

 عفونت های بیمارستانی ، آگاهی نگرش ،  عملکرد ، دانشجویان پرستاری و مامایی :  هاکلیدواژه

 


